קול קורא

סדרת מחול במזיא ו ניהול אמנותי :מרים אנגל

קול קורא ליצירות קיימות ובכורות

כוריאוגרפים ,להקות מחול והרכבים ,מוזמנים להגיש יצירות קיימות או בכורות לסדרת מחול במזיא 2019

על ההצעה לכלול:
.1
.2
.3
.4

שם היוצר  /הרכב וקורות חיים של היוצר/ים
שם היצירה ,משך היצירה ומתי עלתה בבכורה* .האם היצירה הועלתה/תעלה בירושלים? אם כן באילו מועדים?
תיאור קצר של היצירה ומספר משתתפים
וידאו באורך מלא (נא לצרף בלינק)

את ההצעות יש להגיש במייל לכתובת srhngl25@gmail.com :ולציין בכותרת :יצירות קיימות ובכורות
מועד אחרון להגשה25/12/18 :

קול קורא להפקות מקור בתחום המחול והפרפורמנס

סדרת מחול במזיא – בשיתוף המחלקה למחול אגף תרבות ואמנויות עיריית ירושלים ויעל  -בית ליוצרי מחול ופרפורמנס
עצמאיים בירושלים.
כוריאוגרפים ואמני פרפורמנס מוזמנים להגיש הצעות לעבודות חדשות בתחום המחול והפרפורמנס .יצירות מקוריות המכוונות להשתמש
בתיאטרון בית מזיא על חלליו השונים כחללי פעולה ומופע תלויי מקום ומרחב ,המגיבות או/ו מתכתבות עם חלל נתון או משתנה ומבקשות
להרחיב את השיח על הקשר בין תנועה מקום וקהל .תינתן עדיפות לעבודות מולטי-דיציפלינריות ולשיתופי פעולה בין יוצרים ירושלמים ושאינם
ירושלמים בתחומי האמנות השונים .הפקות המקור יעלו בבכורה במסגרת אירועי סדרת מחול במזיא בקיץ .2019
על ההצעה לכלול:
.1
.2
.3
.4

קורות חיים של היוצר/ים השותפים הכוללים :שם מלא ,כתובת ,כתובת אימייל ,אתר אינטרנט ,טלפון
טקסט מפורט על רעיון היצירה תוך התייחסות לקריטריונים המפורטים לעיל
קישורים לעבודות קודמות
רפרנס לעבודות ויוצרים בעבר או בהווה המהווים השראה לעבודה המוצעת

קריטריונים להגשת מועמדות:
●
●
●

תינתן עדיפות לכוריאוגרפים המתגוררים ויוצרים בירושלים.
יוצרים מקצועיים שיצרו לפחות שתי עבודות שעלו על במות שונות בשלוש השנים האחרונות.
בקשות חריגות ייבחנו ויידונו ע"י הועדה האמנותית.

תכנית הפקות המחול תספק ליוצרים מענק תהליכי ,תמיכה הפקתית וכן ליווי אמנותי.
בית מזיא יאפשר עבודה תהליכית בחלליו.
על היוצרים הנבחרים להתחייב לזמינות ל סיור לוקיישן בבית מזיא לתיאטרון שיערך בתום תהליך הבחירה ,ולפרזנטציות שיקבעו מראש
ויתקיימו לאורך תקופת התהליך.
הועדה האמנותית של הפרויקט תורכב מאנשי מחול ואמנות בכירים ותהיה רשאית לדרוש מכל אמן ,פרטים או מסמכים נוספים לצורך הדיון
בבקשה.
את ההצעות יש להגיש במייל לכתובת srhngl25@gmail.com :ולציין בכותרת :תכנית הפקות מקור
מועד אחרון להגשה25/12/18 :

